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ROMÂNIA 
COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 05 FEBRUARIE 2020, ORA 15:00 
 
 
 
 

NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

1. 88/CD/2019 Creditor 
• Dobrosavlevici  Alin 
 

Debitor 
• AFC Dunărea 2005 Călărași 
 

 
Executare  drepturi 
financiare 

Comisia a sancționat debitorul  
AFC Dunărea 2005  Călărași  cu  
penalitate  de 3000  lei și i s-a 
acordat un termen de grație de 5 
zile pentru executarea integrală 
a obligațiilor de plată conform 
art. 85 din RD coroborat cu art. 
24 lit. C al. 1. a din RSTJF, față de  
creditorul  Dobrasavlevici Alin 

Comisia a  acordat  termen  în  
data  de  04.03.2020, ora 15.00,  
dată  la care debitorul  AFC 
Dunărea 2005  Călărași  să 
prezinte dovada plății  față de 
creditorul  Dobrosavlevici Alin 
conform Hotărârii nr. 
409/CL/19.09.2019  rămasă  
definitivă prin nerecurare  
pentru  a evita interzicerea 
dreptului de a transfera și/sau  
legitima  jucători  în  calitate  de  
club  cesionar și depunctarea 
 

2. 14/CD/2020 Creditor 
• Motoaca  Adrian 
 

Debitor 
• AFC Dunărea 2005 Călărași 
 

 
Executare  drepturi 
financiare 

Comisia a sancționat debitorul  
AFC Dunărea 2005  Călărași  cu  
penalitate  de 3000  lei și i s-a 
acordat un termen de grație de 5 
zile pentru executarea integrală 
a obligațiilor de plată conform 
art. 85 din RD coroborat cu art. 
24 lit. C al. 1. a din RSTJF, față de  
creditorul  Motoaca  Adrian 

Comisia a  acordat  termen  în  
data  de  04.03.2020, ora 15.00,  
dată  la care debitorul  AFC 
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Dunărea 2005  Călărași  să 
prezinte dovada plății  față de 
creditorul  Motoaca Adrian 
conform Hotărârii nr. 
477/CL/24.10.2019  rămasă  
definitivă prin nerecurare  
pentru  a evita interzicerea 
dreptului de a transfera și/sau  
legitima  jucători  în  calitate  de  
club  cesionar și depunctarea 
 

3. 15/CD/2020 Creditor 
• Filip Steliano 
 

Debitor 
• AFC Dunărea 2005 Călărași 
 

 
Executare  drepturi 
financiare 

Comisia a sancționat debitorul  
AFC Dunărea 2005  Călărași  cu  
penalitate  de 3000  lei și i s-a 
acordat un termen de grație de 5 
zile pentru executarea integrală 
a obligațiilor de plată conform 
art. 85 din RD coroborat cu art. 
24 lit. C al. 1. a din RSTJF, față de  
creditorul  Filip Steliano 

Comisia a  acordat  termen  în  
data  de  04.03.2020, ora 15.00,  
dată  la care debitorul  AFC 
Dunărea 2005  Călărași  să 
prezinte dovada plății  față de 
creditorul  Filip Steliano conform 
Hotărârii nr. 478/CL/24.10.2019  
rămasă  definitivă prin 
nerecurare  pentru  a evita 
interzicerea dreptului de a 
transfera și/sau  legitima  
jucători  în  calitate  de  club  
cesionar și depunctarea 
 

4. 16/CD/2020 Creditor 
• Luchin Srgian  
 

Debitor 
• AFC Dunărea 2005 Călărași 
 

 
Executare  drepturi 
financiare 

Comisia a sancționat debitorul  
AFC Dunărea 2005  Călărași  cu  
penalitate  de 3000  lei și i s-a 
acordat un termen de grație de 5 
zile pentru executarea integrală 
a obligațiilor de plată conform 
art. 85 din RD coroborat cu art. 
24 lit. C al. 1. a din RSTJF, față de  
creditorul  Luchin Srgian 

Comisia a  acordat  termen  în  
data  de  04.03.2020, ora 15.00,  
dată  la care debitorul  AFC 
Dunărea 2005  Călărași  să 
prezinte dovada plății  față de 
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creditorul  Luchin Srgian  
conform Hotărârii nr. 
488/CL/05.11.2019  rămasă  
definitivă prin nerecurare  
pentru  a evita interzicerea 
dreptului de a transfera și/sau  
legitima  jucători  în  calitate  de  
club  cesionar și depunctarea 
 

5. 13/CD/2020 Creditor 
• Ludușan Ioan Andrei 
 

Debitor 
• ACS  Luceafărul  Oradea 
 

 
Executare  drepturi 
financiare 

Comisia a dispus încetarea 
executării și închiderea dosarului 
ca urmare a achitării  debitului  
de către debitorul  ACS 
Luceafărul Oradea față de 
creditorul  Ludușan Ioan Andrei 
 

6. 18/CD/2010 Creditor 
• Oana Rareș Florentin 
 

Debitor 
• ACS Oțelul Galați 
 
 

 
Executare  drepturi 
financiare 

 
 
Termen  12.02.2020 

7. 17/CD/2020 Creditor 
• Neagu  Ionuț 
 

Debitor 
• AFC UTA  Arad 
 

 
Executare  drepturi 
financiare 

 
 
Termen  11.03.2020 

8. 12/CD/2020 Creditor 
• CS Sporting Juniorul Vaslui 
 

Debitor 
• CSM Politehnica Iași  
 

 
Executare  drepturi 
financiare 

Comisia a dispus încetarea 
executării și închiderea dosarului 
ca urmare a achitării  debitului  
de către  debitorul  CSM 
Politehnica Iași  față de 
creditorul  CS Sporting Juniorul 
Vaslui 
 

9. 96/CD/2019 Creditor 
• ACS  Dacia  Unirea  Brăila 
 

Debitor 
• Cubleșan  Paul Gabriel 
 

 
Executare  drepturi 
financiare 

 
 
Suspendă  cauza 

  


